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Ex.ma Senhora 
Presidente da Assembleia Legislativa Regional 

Enviamos, em anexo, a peti9ao publica para que seja apreciada e alva 
de debate no parlamento regional. 

Agradecemos muito toda a aten9ao que possa dispensar e enviamos os 
nossos cordiais cumprimentos. 

PS. Para qualquer esclarecimeno adicional, poderao cohtactar a coordenadoni desta pe~iyao,' 
Conceiyao Medeiros · · 
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PETI(;AO PUBLICA 

CRIA(;AO DE UMA ESCOLA ALTERNATIVA NOS A(;ORES- PROJETO NOVAS 

ROT AS 

E comum dizer-se que a Educa~ao esta mal e que a escola tern de 

mudar. Portanto, ja existe alguma consciencia de que a educa~ao 

escolarque e atualmente oferecida esta muito aquem dos desaf!os que se 

col.ocam a sociedade do conhecimento do seculo .XXI. 

Se e tao generalizada esta ideia, entao, para alem de fal.ar; e 
necessaria agir para que a verdadeira mudan~a aconte~a e a educa!;aO 

seja realmente o melhor investimento social. 

0 primeiro passo para que .esta mudan!;a aconte~a e assinar esta 

peti~ao que podera contribuir para um ponto de viragemna Educa~ao das 

nossas ·crian~as e jovens. 

Ver Mais ... 

As escolas publicas da atualidade continuam a seguir o metoda 
simultc1neo de La-Salle (1679) e a cultura nelas estabelecida caracteriza-se, 
ainda,pelo magistrocentrismo, segmenta~ao do saber, livro unico, 
pensamento convergente e repeti~ao acrftica de rotinas instaladas, quer a _ 
nfvel do contexto de sala de aula, quer a nfvel da organiza~ao .e 
administra!;ao escolar. Muitas das tentativas de mudan!;a de paradigma 
acabam par ceder a pressao exereida par todos os que resistem a 
qualquer altera~ao do que esta estabelecido. 

A escola que agora urge para edt;~car OS alunos do seculo XXI 
enquanto pessoas e para se constituir, ela propria, como uma verdadeira 
comunidade aprendentetem de adotarumnovo model~, urn modelo 
inovadorj integrar nas suas praticas de ensino os contributo.s da 
investiga~ao mais recente nas varias areas do saber, relativas ao processo 
de aprendizagem, e, sobretudo, tern de admitir o facto inegavel de que as 
crian~as e jovens aprendem hoje de forma diferente .e que, por esta razao, 
o sistema educative tern de ser alterado para se adaptar a esta nova 
realidade. 

Portanto, sem aumento de c.ustosj teremos, necessariamente de 
passa·r do magistrocentrismo ao sociocentrismo; da segmenta!;ao do saber . . 



aos saberes integrados; do pensamento convergente ao divergente; da 
transmissao/reprodu~ao do saber para a produc;ao de conhecimentos; da 
focaliza~ao do desenvolvimento das competencias cognitivas ao 
desenvolvimento holfstico ... 

Ver mais ... 

0 projeto Novas Rotas,, que integra edu·cadores/professores de 
varias esco.las de S. Miguel, pais e membros .da sociedade civil em geral, 
apresenta-se como uma via para a cria~ao desta nova ·escola, uma escola 
inovadora e alternativa. ' 

Pretende-se que esta escola seja publica, acessfvel a todos os alunos · 
e respetivas famllias que se i.dentifiquem com o seu projeto educativo, da 
educac;ao pre-escolar ate ao 9Q ana, e queiram beneficiar de uma 
Educa~iio Integral . . 

A principal finalidade desta escola e format pessoas com valores e 
prindpios {etica universal) para serem proativas numa sociedade inclusiva 
e em permanente mudanc;a; pessoas com uma forte identidade propria e 
.comprometidas com o seu crescimento interior ecom a sustentabilidade 
social e ambiental. 

Nesta perspetiva, os alunos serao educados de forma holfstica, 
respeitando a sua natureza multidimensional (vertentes emocionais e 
psicol6gicas, ffsicas, intuitivas e criativas, racionais e 16gicasL atraves do 
desenvolvimento de projetos de vida e .de intervenc;ao comunitaria, a par 
dos academicos, numa 16gica interdisciplinar e de integrac;ao de saberes, 
aproveitando os espac;os e os recursos com potencial educativo· da 

. comunidade envolventee em estreita colaborac;ao horizontal com os pais. 

Ver Mais ... 

Esta escola inovadora tera necessariamente de celebrar um 
contrato de autonomia para poder implementar uma organizac;ao escolar 
mais flexfvel que perm ita otimizar a gestao curricular de forma integrada e 
significativa para os alunos, assegurando a transversalidade das 
aprendizagensepotenciando o tra·balho coopei-ativo entre pares e em 
rede,, ern grupos heterogeneos. 

Nesta escola inovadora, promotora das competencias esse.nciais a 
Vida {autonomiza!;'ao, resol.uc;ao de problemas, pensamento divergente, 
esp(rito crftico, literacia, numeracia,capacidade digitc;~l e tecnol6gica ... L as 
crianc;as e jovens serao os protagonistas da sua aprendizagem, 



participando ativamente em todo o process~ (planeando, fazendo, 
ouvindo, autoavaliando-se e avaliando os pares). 

Os espa~os educativos t;:~prese~tar-se-ao como ambientes C!Jlturais 
inovadores, atrativos e estimulantes onde as crian~as e jovens possam ter 
a o'portunidade e a liberdade de realiza.rem experiencias de aprendizagem 

, ativas e significativas dentro d.as varias areas do currfculo, conforme os 
princfpios ·da gestao democratita dos espa~os .e dos recursos pedag6gicos. 

Nestecontexto, os professoresinspiradores que se'comprometerem 
com este proje.to educative serao os facilitadores, os · orientadores 
pedag6gicos disponfveis para ajudarem a crescer,incentivando a 
criatividade e a capacidade de questionar que as crian~as desenvolvem 
desde muito cedo. Serao os tutores sensfveis que apoiarao as crian~as e 
jovens a desenvolverem os seus projetos de vida e de interven~ao 

comunitaria e a cumprirem os seus pl.anos de trabalho individuais e de 
grupo. 

Serao, tambem, profissionais. reflexives, capazes de reconfigurarem 
continuamente as .suas praticas, aptos a trabalharem cooperativamente 
com OS SeUS pares e com OS pais e prontOS a estabelecerem p;;~rcerias COm 
a comunidade educativa para assegurarem o sucesso da educa~ao integral 
das crian~as e jovens. 

Sera possfvel concretizar esta escola inovadoracom que sonhamos? 
As pessoas que integram o p.rojetoNovas Rotas acreditarn que sim, 

por isso, ja come~aram a investir na sua forma~ao e, muitas delas, ja 
iniciaram o processo de reconfigura~ao das suas praticas educativas nos 
contextos on de trabalham. 

Se, .tal como nos, pretende contribuir para mudar a escola que 
temos, e contribuir para que as nossas crian~as e jovens desenvolvam os 
seus talentos e r.ecursos, junte-se a nose assine esta peti(;ao. 


